


I



\



CAT,ALÖGUS
Van een Frâaije Verzameling :Konftige,

SCHILDERYEN,
Door betaemde Nederlandfche Meesters,

Benevens een keurlyk 'KABIN ET j E
l:tOORNS EN DOUBLET ~,SCHTJLPEN l'

W{laf onder eenige Zeldiadmén.

Verdefs eenigë

TEEI{ÈNINGEN EN PRÊNtÊN,
in Vergulde LYSTEN met GLAZEN.

Al her welke, benevens een zindelyke Colleétie

l'EEI{ENINGEN ,ENPRENTI(àNST j

GßBONQE en ~OSSE PRENTWERKEN, nOET·
.ZEERSELS, AFGIETSELS (jan PLYSTER, HOUT

BEELDWERK. dico SPIEGEL.ùVSTEN,
GIRANDOLES, LUSTERS, en TEErtEN.

GEREEDSCHAEPEN.
'Verkogt zal: worden, 'door de MakeiaarJ

PHILIPPUS VAN DER SCHLEY,
CORNELIS P~OOS VAN AM~.TEL t .lac. Cz.
Il END R I K fi E WIN TER en

JAN Y VER,
Op Dingsdag den 6 April...l7JlQ en volgende däg'efi I

'~ morgens ren ,iQ; en 's namiddags ten 4 uuren
uuren precies , teri Huize van Arnokius Dankmeyer
en Zoon, Casteleins in 't Oudezyds ~Heeren

Logemen t , tot Aml1:erdam. \
'AJwaar gemt'ldeKonst~erken, Saturdag nxor dé

Verkoopdag, van een teder kunnen gezien 'Worden.
De Catalogusfen van beide zullen vroegtydig br

gernekle Mall.e/aars te bekomenzyn, en in
de voornaamfte Buitenûeden , mirs

besaalende 2 fiuivers .:



NB. De Koopers zullen gehouden zyn, ho.
ven hun uitgeloofde Kooppenningen,
yan ieder Gulden een Stuiver Opgeld te
betaalen , en de betaaling doen in graf
Zilver Geld of Goude Ryders,
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CATALOGU$
Van een Fraaije

'VERZAMELING

S C I-II L DER YEN.

No.
I Die capiraal Iluk, verbeeldend een Noord ...
- Hollandsch Land- en Watergezlgt ~op de

Voorgrond by een 'Vater, fiaat een Man en
Vrouw, in deftige aloude Kleeding , waal" regen
een Boer fchynt te fpreeken , by hun zit een an-
der Man die een Vogel in de hand heeft , en
voor dezelve ligt veifcheide dood Gcvogelten "
ter linker zyde ligr een Schuit , en aan de ov~r ...

<, zyde van het Water befchouwt men een TUUll
Landzigt met diverfche Lieden , bezig het hooy
cl? hunne wagens te laaden ; eenige Ploegen ,
Visfchea , en Melken, terwyl anderen hun maal-
tyd op 'r Veld houden , in 'c verfchiet verroo ..
nen zig Dorpen , en her Water is ryk met Vaar-
tuigen geftoffeerd , alles is kragtig , en .teffens
uitvoerig gepenceelt , en van een bevallige Or-
donanrie , op paneel , door De Stamme van Kam-
pen, hoag 3-5, breed 48 duirn.

, \

! Een Binnengezigt van een Proteûantfche Kerk ,
ryk gcfloffeerd met diverfche Beeldjes van ver-
féhillende Standen , Wapen- Borden J Begraaf-
en Cedenkteekens , en verder bywerk , boven
aan het zelve zier men als een kopere RO,e, waar
nan een zyde Gordyn , gedeeltelyk opgenoomen
fchync te hangen; dit fraaije ·Quk is kragtig ge·

A pen'



2 ' Catatogus 'Van
No.

penceeld , uitmuntend van Ligt en Donker , de
invallende Zon'ichcen doen een natuurIyke wer-
king , en de Perpeétief is er k~ndig in waarge-
noomen , op doek , door A. de uorme , hoog 2.6,
breed 43 duim,

--//1 ,Op ecn Tafel, gedeeltelyk bedekr met een
Groen Fluweel Kleed met Goude Franje , ftaac
een Porcelyne Schaal met Aardbeziën, een Zil-.
ver Schootel met Vygen , een Glaazc Roemer j'

en een. dito Fluit , verders Citroenen , Brood ,
Krabben, en Garnaalen ; alles naruurlyk en krag-
tig op doek gefchilderd , door J. D. de Heem;
hoog 3e, breed 2.5 duirn,

4 In een Landfchap zier men op de Voorgrond een
deftig Man, zittende tegens een Boom, naase
hem zyn Vrouw met een' Kind op de fcboot $

nevens cezelve ter wederzyde, vier ändere Kin-
deren, meer agrerwaards j befchouwd men een
oud Man en Vrouw; fchynende de Vader en
Moeder der voorgernelue , benevens twee ande'.
re Perfoouen , om 'hoog zyn twee vi iegende
Kinderries met een BIoern Feston, dit Schildery ,
her welk tot een Famieljefl:uk fchynt vervaar-
digd te zyu , is van een goede Ordouantie , van -,
een bevallig Colorier 'I en uitvoerig op doek be-
handeId, dOOE D. Mytens, hoag 30, breed 44
duim.

5 Een fraai Hcuvelachtig Landfchap met ver.
fcbeide Geboomten, op de Voorgrond zyn Lie.
den bezig met hout te hakken, terwyl cen ande-
re bet fchyn t weg te dragen; verder langs een!
weg, een rydende Postwagen, zonaehtig, be-
valtig, en ui.tvoerig op koper gefchiJderd, door
:J •. van der Heyden, en de Beeldjes door A. v_ ,
d. Velde J hoog 6f, breed 8~ duim.

, ' )

6 Gezigc van den. Delffche Dyk, Landwaa,~ds
-overziencle Aaar s Hage.J zeer llacuurlyk en Ult..
" " voe·
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l". ' SchilderjJz.',· J
Nb.. ",' 's q' " : I ..i "" '.
'v8efig op .paneel behandeld , door .densclved.,
, zynde een gepeste weerga van de voorgaande ,

dito hoogte eri breedte, I

~ :', • ' \ • '. "; , • ~ j ~ , ,~, ". ~

7 Ditfraai "Schi1dery verbeeld een befueeuwd
Wintergezlgt , op een bevroofen Rivier ter we-
derzyde met Beere Woouingen ,, en dor 'Ge-
boomten gefloffeerd , zi~t men vei'fçl?~Lde ~fu~s.
Iicden zig op he~ ys v~rma~ken." alles .~s helder;
natuurlyk , en tntvoeng gcpenceeld op p~n~~l;
door A. v. d, Neer, hoog 1:1., breed 19 duim. I

~ Eeu Winte~ie~igt by de Rh~i~nen ~an eeri 6.ti(\
Adelyk Gebouw ,;aan een bevroofen Rivier zvn
verfcheide Lieden van.onderfcheidene ûaaten ,
die zig op net Ys met Arrefleeden , .~.~haatrery·
den,. en wandelen vern:a~ken;, kragtig en me~s7 I

terlyk Op ,doek gelchilderd , door denzelven ~
hoog J 8; breed 22 duim.

,
'~ Langs e~n opgaande weg ih een B6omr~k L~ûjci~

~chap., gefioffeerd, met verfeheide vVoonjngen,~
ziet men op d~ Voç>rgrox:d, ,eep: Bo~r. op è~~
Boorn blazendç, die ee,n Bul· Os geleid., ee.r:
wederzyd€ en in 'c v<rrfchi~t'l zyn g~and~ en
rustenç.ie,\LaQd1i~den, verder t;,en be'yaIIig.yer ..
.[chiet, warni en zonachtig Piepeneeeid op doek ~
cloor A. Verboom , "en gefloffeerd dôor ;.1.. van de
Velde, hoog !.I , breed ~8'duiIIi. .

10 ln ecn Land- eri Watcrgezigt, m~t ?:~a:lr Get.
l1oom~en; zi~t men een Overvar,ende Ponr,.met

" Menfchen en Vee ,beladen,; ..verder geftofFeerd
~e~ and~re Vaar~ulg~n, eh een Kërkjn 't ver~'
fc;hlet, zecr ,natuurlyk beh.a~deld op planee1,
door S, Ruisdaal, haog 20, breed "7 duhn, .

il In eeit Gemeubilêerd Veitrek, 2it eiel) .be~~fH<

ge Dame y~or een 1)ifel. me;:t e.~n TapvtkleedJ.e{
bedekt, waar op een Spiegel ,Muziekboek, eeu
Ddos met KleinodieD~ een Zilveié Secoüp·,. ,cft

. li. z ChriS)~
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:No·
Christalle CarafF geplaetst is ; zy fchyne een Fioof
de Gambe te ûellen , nevens haar Itaat een jong
Heer met een Fiool in de hand , verder by de
Delir een Neeger met een Schenkbord " met
twee Roerners Wyo, konftig en fraai op doek
gefchilderd, door .'1.. Bconen , hoog 11, breed
14 duim.

Cata/ogul van

Il Dit Tafreel verbeeld een Gezigt binnen de Stadt
Delft, naar de ysfelyke verwoesting ~veroorzaakt
door het 'fpringen van hec Kruid - Magazyn ~ in
den jaare, 1655, zecr natuurlyk en fraai gepen-
ceeld op paneel, door E. van der Poel , hoog
16, breed so duim.

(

13 In een bevallig Bergachtlg Landfchap met Ge-
boomten, zier men ter rechter zyde een Veld-
Nimph en Herder, verder een Veehoeder op
de Ftuit fpeelende, en eenig flaand en tustend
Vee , en een aangenaam verfchiet , uitvoerig op

. paneel behandeld , door P. Vertangen, hoog r r ,
breed 14 duim.

14 Een capiraal en natuurlyk Landfchap , verbeel-
dende den Ingang van een Bosch, met zwaar
Geboomten , op de Voorgrond ,ziet men by een
Boerenhuis een pl as water , waar door eenige
Beesten waden • verzeld van hunne Herders ,
verders eenige Reizigers, dit fl.uk is meesterlyk
gepenceeld ,cn kragtig van Lige en Donker, op
doek, door D. Y. Bergen, hoog 37, breed 35
duim. .

15 In een Binnehuis ziet men verfcbeide Boeren
en Boe~inneties, zig met handje. p.)ak te fpee.
Jen, te vermaaken, gefioffeerp. met verfcheide
Huisraad en een zierend Hondje, fraai en ult ..
voerig gepenfeeld, en yan een aangenaam cola ..
fiet., door J. lvI. Molénaar, op paneel, haog
16, breed ~< duim~ I

NO.16
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No.
16 Dit ftukje verbeeld een Icaliaansch Landfchap

met Geboomten en Gebouwen ~op de voorgrond
zit een oud Landman te rusren , voor hem zit
eon Boer , zig , fpeelende op een Dwarsfiuit ,
te vermaken, waarby een Vrouw, met aandacht
Iuisterende , helder zonachtig en meesterlyk ge..
penfeeld , op doek , door J. Linge/bad), hoog
13, breed 9~ duim. .

. Sebilder'Yen. r:
5

l7 In een aangenaam Landfchap met Geboomten !t

siee men op de voorgrond een Landvrouw te
Paard , waar nevens een Man gaande , verder
twee Hengelaars , een Veenoeder met Schaapcn
en een bergachtig verfchiet , zonachtig en uit-
voerig op paneel gefchilderd door J. de Heuscb ,

. hoog 7, breed 9 duim. '
I

18 Een zeer naruurlyk Landzieht buiren Haarlem;
van Duin afziende naar eenige Blcekeryen en
Boeren Woningen , aangenaam en bevaJlig ge
penfeelt , op doek , door J. van Kesfet , hoog 8
breed !l~ duim .

.t, Een flil Leeven , verbeeIdende een Phaifant aan
een poot hangende, ter zyde cen Colom op
zyn voetûuk , waar op verfcheide doode Vogels
geplaatst zyn, kragtig en rneesterlyk' cp doek
gefchiIderd. do or Lelienberg , hoog ~~, breed
19 duim •

.20 Een bergachdg Landfchap, gefio1feert op de
voorgrond met eenige Jagers en_andere PerfoQ-
Ilen, waar by Paarden en ]agthonden welke by
een Fontein halte houden, ter 1ink~rzyde in 't
verfchiet ziet men een prachtig Gebouw of
Jagthuis, fraai en me~terlyk gefchilderd ~ op
pance~, door J. IJucblenburg, hùog 19, breed
21 dUlm. .

,._'l'X .)! ...7.Të7?t;- ')- ~'"Y '1 ) ~ ..~~" ,...,..-p_-:>.
st Eeu hosch- en bergachtig Landfchap met hoog:

Geboomten en eell Rivier, op de ,voOJgrond
A 3' zier
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'6 ça,ta!?~:us ~dr'\
t\o. .

zic~ WeJt een H~er te Paard , verzele v~~ ~y~
Jager 'en Bonden ,gefi:o:ff.een met verder by:J
~erk, fiks en meesterlykbehandeld , op döek,
door :J. Hackert, hoog 2:2~, bseed 20i daim. '"

22 In een ·aa])genaam Landfchap , ~p ,een grasige
'~: Heuvel , 'V{)Qr een Beeren Huisçziec -meneerr

Ieggend en een Ilaand Koeitje, een Schaap elÎ
Gye, ,op de: voorgrond , ter hnkerzY,de ;cen
Ieggende Stier, waarby ~en' J~~gen 'qle op een
Boom blaast , fraai en' uuvoeng .gepenfeeld en
van een ",arm,' aangenaam colorier, 'op paneel ,
c1oq_rß:. R. Tbier ,:hoog 15, breed J9 duhn.' "

.'
! 3 Eco Italiaanscb Landfchap met een Rivie~' en
; hoog 'Geh~rgten:, 'gcftoffecrt met verfchèide
ILieden te voet en te paard , uitvoerig op doek
gefchilderd , ."door F.' de Moucberon,' hoog 12:~

I breed 12 duim, ..' ",
~ 'j " I

~4 Een fleene Tafel gedeelrelyk met een Kleed
':,' bedckr , waarop g~\plaatst een -Schdtel met Drui·~

ven en andere \t fuchten ,'daar nevenseen roc'"
~ mer met W'yn, natuurlyk en teffens' uitvoerig

~ehandeld; op doek; doorJ. D. deHeein,hoog
!lO, breed J 6 duîm. " I

:.'., "'_

;:.5 ~en Heremi,et iù devQtie in een Rotsgezicht ')
'-:, äandachtig 'tJedergekriield mec' een Kruisje ;in 'dc,

hand, voor hem l.eg-t een openge11.aage,n Boek,'
.. i)lee~terJ.yk ~ks gepenfeelç, op paneel, doot·,
'Pk. ](oning, "hooß :'7, ~reed 21 dUÎlll." ,', I

96 In een Binnekamel' iiet men de doode Dbrctls,
-I Ihggendd 'op een Rustbedde, 'waarby St. Petrus"

~aande in een hau/ding als haar, uit den 'do.od op.;'
wekkende ':;verder in een ander Vertrek he ..
fchouwd men' van haare Vrienden in biddeDd~
èn âroevjg~ geftaltens .. 'kragtjg en uitvoerig pp~'
dock behanddd, apor Humbert)hoog18~, breeq'
,.~-i ,,luI·m' " "" "i. ~." 'lU , 'I. " l - .,

..., I
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Schilderyen. t

No. ' -,.' . " ·
"7 Twee ûuks Lendfchanpen ,in het .eene vert ee'd

.een Herder op zyn Flujt fpeelende , en in 't.an ..
, dere een fpinnende Herderin , verzelt van flaan-
de en rus tende ~chaapen, ulcvoerig op paneel
gefchilderd , door J. Xaver}', ieder hoog H,

. breed I 3 duhn. , . •

2.8 Een Herder zittende in een Landfehap "daar
" . nevens een bevallige Vrouw, 'welke hem eeu-
, l'akje met een Pruirn aanbied . voor dezelve

zier men een blaffende jagrhond ~ uirvoerig QP
paneel behandeld , door A. Tersnesten , in ~yn
peste tyd 1.hoog 25, breed I9~ duim. ': \

!29 In een Rergachtig Landfchap ziet men verfcheî-
. de fpeelcnde Minnewichten , bezig een Horst-

beeld , op een Pedeftal , met een kraus van ,
bloemen te vercieren, verder eenige met een;
Zwaan fpeelende, uitvoerig en bevallig op doek
gepenfeclc , door denzel ven, hoog 15, breed
31 duim. ,,', ' ,

~o ~en Gezigt op de Stadt Dordrecht , aan de
, Eandzyde ; -geûoffeerd met verfcheide Perfoe-

nén Ir 'ftaand en rusrend Vee ,ion3chtig, beval-
, }'ig' van Colorier J en fiks behandeld op' paneel,

doo~ C~là Fargue, hoog 13; breed~ 19~auim. ~

31 E'enige verfçbillend'e Fruite)], als Druiven , Perfi;
.' ken, Granaar-appeJen en andere Eggen, by een

BOOin, beneevens eénige Bloemen, fraai eu nit ..
vo.erig; op paneel gefchilderd, door A. Mignon,
h'oogl, l'' breed 1'1; dl1im. l ' •

~2 Een bet;a1li_?:Meisje zittende by een Tafel met
..;. een roemer Wyn in rie-hand , aan wien, dooy eeu

v'erliL'fde Boer een Hul\: geld word aangebooden,
Verder zyn tW0e· andere Huislieden in gefprek;
dit ftukje is uitvoèrig beb'andeld, doek op pa-

.- ncel, door A;' Carré, in de manier' van :Jan
Steen, hoog i 3, breed 1I duim.

A i NO.33



~""'T .l'O.
23 Een Land- ,en Dorpzicht , op de voorgrond zier

men een \Vinkelhuis, waar in een Vrouw eerr
Jongeling melk geeft te drinken , welke zy fchynt
gekogt te hebben van een Boerin die daar nevens
Haar, alles is uirvoerig en natuurlyk gefchilderd
op paneel , door Jufvrouw M. la Fargue, hoog
10, breed Il duim, .

Catalogfllvan

34 Op ecn Tafel met een groen Kleed met franje
belegt, Ilaat een zilvere Secoup , waar op een
gedreeven Becker, een groote glaaze Roemer en
Chinaasappelen gcplaatst zyde , ter zvde legt 'een
Zak- Horologie , verders een Porcelyne Pot en
eenige Druiven, natuurlyk en fraai behandeld ,
op doek , door W. ,'van .da1st ) hoog 36, breed
go duim,

J5 Een boornryk heuvelachrig Landfchap , vol ge.
woel van een menigte Lieden te paard en te voer,
waaronder veel Krygslieden , als verbeeldende een
Jagtparty , meesrertyk op doek gepènfeeld , door
D. Vinkeboom, hoog 31, breed 44 duim,

;6 Een bedaagd Mans Pourtrait met een hoed op\'t
hoofd en een kraag om den hals, kragtig, flour
en fiks gepenfeeld , op doek , door F. Hals J

hoog 33 J breed 2.0 duim,

37 Een Land. en Warergeaicht .. waarln oe overblyf ..
fels van een groot Kasteel in I::ngeland, met
verfeheide fioffagie, àlles verbeeld by een opko ..
mende morgen!l:ond, zonachtig ,en fiks gdchil",
dert. op paneel, door Spencer, huog I I, bree/d
15 duim.

f

S8 ln een beuvelachtig Landfchap ziet men et;nige
jongens en Meisjes zig vermaken met eenige Vo-
gels, die een van hun in een hoed fchynt gevan-
g~n te hebben , bevalIig gcpenCeeltop d()ek,
door .d.W.Swikhard, hoogJ9, breed 2i duim.

No. 39
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-Sthilderyen. .~
No.'. ..' !
39 Ineen Landfchap mer Antique-Ruwlen~n, eiet meu

voor een Zoetelaars Tent , een aanzienlyk Per-:
foonadje te Paard , waar by andere Heeren die
zig ververfehen , meesrerlyk op doek gefchil-
derd door A. F. yan der Meulen J hoog 34 , brecd
44 duim,

40 Een Gezicht Iangs de Scheveningfe Weg by het
. Tolhek , met diverfche floffagie , uitvoerig op
pancel gefchilderd , door C. la Fargue, hoog 7i,
breed l [ duim,

41 Drie Osfen en eenige Schaapen , ziet men ftaande
en rusrende in éen Landfcnap , meesrerlyk cp
paneel .gefchilderd ~door dé Romtinfehe Rops,
hoog JO, breed 13 duim,

, 42 Twee Iluks , het. Dorp Oudshoorn en Alphe n
aan den Rhyn , beide bevaliig gefchilderd op pa ..
nec]? .door -D. Ferryk, ieder hoog 13 ~ brccd
15 duim •

,
• 3 In een ingang van een Bosch zlet men een Heer

en Dame, verzelt van twee jagers , verder een
Rivier en hoog Gebergte, uitvoerig op panecl
behandeld , door Finkebooms , hoog 8, breed 9
duhn. . I :.

I~ Een Ordonantie volgewoel , verbeeldende eel1~-
In haaling van Vorûelyke Perfoonen , in Koetfen
met verfcheide Paarden befpannen , omringt van
verfchèide Heeren en Dames, te paard en te....voer,
waar by een menigte Aan'chouwers, alles in eeu""
Landfchap met Geboomten J meesterlyk fiks en
Iuagtig géfchilderd op paneel, door.d. v. d.Ven-
ne, hoog 25, breed 3 duim.

-.5 Eeu groote Ordonantie van vie, Bee.Idén, zynde
een Fabel- Gefchiedenis, krachtig gepentèelr op
dock, door J. nÇt~r, hoog 3 t, precd 34 duim.

No .. 46



10 Catal()g~J van
~o. '
~'6 !vfaria, pet Kind jefu en Sr, jofeph , wandelende
~:; in een Landfehap ,meesterlyk en kragtig gefchil ..

derd op dock, door j.. Ganzales , hoog 37, breed
3',) duirn, " ,~ , " ;

47 Een Vi,s~hbo.er flaande by een T~.fel met Vi~•
..< fchen , waarby een Tobben met eernge anderen',
'benevens vel~fèheide, Boeren Huisraad , fiks en
natuurlyk gefchilderd op paneel, door F. Steen-
wyk, haag, 19,~ breed 25' duim. " ", "

48 Een Landfchap met een Rots op de voorgrond , ,
waarby twee Koeijen eh twee Gyten gezien wor-
den, meesterlyk gepénfeelr op doek , door ScpefJ,-
de/aar ,hoog 13', breed 26 duim. "

: • • ',' :,>.

I 49 Diverfche foorten van Fruiten leggen in en nevens
.: een Mandje op een Ileene Tafel, zynde fraai en

uitvoerig behàndeld , door denzelven , hoog 'l8,-
breed '2.3 dUlm~,' " ,'., '.. .', , '

5Ç) Een Bergachtig Landfcbap met e~n Rivier door ..
" fneeden, op de' voorgrond geûoffeert met een

danfende Boer en Boerin , tërwyl een ander bezigl
is ;te drinken, _op doeI~ behanaeld, aoor qçnzel~:
vt:n, hoog 11, breed 16 dl,!,i~~ ." " , '

SI Een ryk gefloffeert hoog bergaehtig, Rhyngezigt ~
,.,' zeer tiitvO'erig op ~6pèr gefehilderd', ,'doo!' H~
, , Zajtleeve,!~.,h'09gi, breed' St~, duim. ' "

52. Een flaap_ende Nirnph in een Landfchap, werden .., '
, de door een Zatet bèfpièd, op pane:el gelèhil:'"

derd, door, D. Verfangen, h,oog '8" breed i 0
du,im." , " , ' " "

.,

53 Een Taf~l met, een Tapyt bedekt, waar op een,
, zilvere' Schaal met een Curafotiwfe App,el,' een"

Citroen en twee glaaze Roeiners met vVyn, fraai
en natuurlyk op doek behandeld" door W.KaI[;
hoog 19, breed 16 duim.

\ No. 54
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; $chilc!èr;ye'f1!: 1.'1". '
~O·Een ViSmaI:kt, geaOffe~rt '~~t verfcheide ~eel~;":
.( jes op' devoorgron_d ~ verdet ~yn eenige Schepen
, eh Visfchers Schulten, kragtl;:; en natuurlyk op,

doek gefchilderd , door E; de Witt, hoog15,
breed 2Iduim,; ,( ',: / \.,. '(i

$'5' Een Land. en vYatergezicht met dlverfche ~öff~.
;;;': gie ,_ verbeeldende een vrocgè Morgeùflond 'by,

het opkomen der Zon • natuurlyk en fraai behan';'
"deld op doek, door G. Schendel , 'in de manier:
van .d, 'van der JYeer,' hoog 19 ~ brced ~f duim,

, '_ • \ i, _,

!6 Èen' dito, dito ç zyrrde 'de weerga van de voori-
r ge, verbeeldende een Maanefchyn J' dOQI" denzel;
. ven, 'dito h?ogte en breedte. ' .

I

57 Een Maas gezichr , geftoffeert Illet verfcheide Sehe ..
!: pen en Vaartuigen-, hi het verfchié» zier men: dé'

Stad Rotrerdam, bevallig op dock p~e(child~td ~
d~or L. Backbuyzell, hoog ,16, 'breed 20 duim, \

:8 Een feston' van verfcheide Bloemen , hangende .,
. ," a11I' een rMuur ; zeer natuurlyk behandeld op

doel{. dOOl'C • .Kick, llOOg 17, breed 2'0 duim. '
1.,,) " ' ,

59 Twee fiules Landfchappen., gefioffeert' met rus)
" '- tende Koeijen,' Schaapen ,. Gyten en een' Ezel,

fiks gefchilderd' op 'p,a~eel, door B,egYl1, iedef
hoog 12~ breed 11 dUlm. ' ' ',' , "

60. Een Vrouwe Pourtrait in ryke Qud Hollandfehe
, ", Kleeding '}.riatuiulyk '.eIt fraai op 'paneél gefchH.

derd,'door Rcweflèin, hoog 19, breed 16 duiJ.ll.
. ,

, /

~I Twee ftuks plaifal'lte: Land. 'en 'vVatergezidltell~ "
" ,ijks' ~n bevallî,g ,op paneel" door van Heiningen~,
'" Ï'eder hoog 8, breed lO:z daim. ' ..

61 Twee Ita1iaan(ch~ gefioffeerd.e Landtchflppen met ..
Ruwienen, pJaiünr én uitvoerig op ,paneel ge-'

:, fçliilderd door Tengelr.iar,. hQ.()i8~ , breed tZ duHn.
, ' No. 63
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63- Een bruin gezadeld Paard , {bande aan een paal

gebonden in ecn Landfchap , plaifant op paneel
gefchilderd , door P.Wouwerman, hoog I l ,breed
9 dulm. '

Catalogtt! ~n

64 St. Hieronimus halverlyf te zlen , houdende een
Crucifix in zyn hand , krachtig op koper gefehlt-
derd , door L. Jordano ~ hoog 8, breed 61 dulm,

65 ln een oud vervallen Gebouw ziet men verbeeld,
de . Korringen die het Kindeheu aanbidden , en
gefchenken offeren, uirvoerig op paneel gefchtl ..
derd , door B, Breenberg;

66 Een oud grys Man m'et een baard , leunende met
zyn hoofd op de linker hand , fchynende in diepe
overdenking, meesrerlyk en krachtig op paneel
behandèld , door Hanneman , hoog l~~, breed
JO~ duim.

~7 Een Heuvelachtig Landfchap met Boere Huizen
en Figuuren .. op paneel gefchilderdç door Sï/èse ;
in de manier van P. Molyn, hoog 10; J breed 13
duim.

'6i Léda zittende op een Rustbedde , verzeld van de
Zwaan, op doek gefchilderd , door F. 'Van tier
Schuur , hoog 8, breed 10 duim,

{9 Ecu Boere Binnehuis met verfeheide LandIieden,
die te famèn muficeeren , op paneel gefchilderd ,
in de manier van C.' Bega , hoog IC~, breed 9
duim.

70 Ecn Batailje of Rencontre v:mRuiters, in een
HellveJachug Landfchap, op panee1 gefchild,erd 9

in de manier van J. Stoop, hoog 20, bre~d ~6
duim.

'2 I Een bevallig Boomryk Landfchap, met een hel-
der[chyneDd Btekje' door111eeden; op de tw,eede

grond
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No.
grond legt over het Warer , een gedeeltelyke flee-
ne en heure Brug, waar op een Reisiger met zyn
Hond, verder een rustende Vrouw en een (band
Man. en een Berachtig verfchiet , alles zonachtig /
en uitvoerig behandeld op paneel , door J. H.,
hOOgI4, breed Il duim.

13

12 Een aangenaam Landsigt met Geboomten ,op de
Voorgroud flaat èen Hond by een Waterbeekje ,
verder zier men een rusreude Landman , en een

I bevallig verfchier , in alles uitvoerig , op dito ge.
fchilderd , door denzelven , hoog a r , breed 10

, duim •.'

13 Adam èn Eva in her Paradys , gefloffeerd met
verfcheide bywerk , krachtig gefchilderd op pa-
neel , door d. Bloemaart, hoog 33, breed Sl8 '
duim. ,

74 Een Italiaansch Landfcbap , met een Rivier door-
fneeden , waar in verfcheide Seheepen en Vaar-
tuigen, op de Voergrond gefioffeerd met Heeren
en Dames te Paard , gezadelde Muil- Ezels , en
eenige Lieden by een Fontyn , verder een beval-
Iig verfchiet , plaifant op doek gefcbilderd , door
de oude Dalens , hoog 23, breeu 3~ duim,

7S Ren Berachtig Landfchap met Geboornten , ge·
fioffeerd met diverfche Landlieden , en Veehoe ..
ders met Schaapen , krachrlg op doek gefchildero,
in de manier van J. Both, hoag 32, breed ~6
duim. .

76 Een fluk met doode Visfchen van veelerJei roor-
ten ; krarhtig en meesterlyk op doek gefch tlderd ,
door J. Git/ig, hoog 25, breed 33 d uim.

17 Het Pourtrait van een bedaagde aanzienelyke
~rouw, in deftigekleeding, ter halver lyf, kr~ch ..
tJg gepence~Jd op doek, Qoor F. Boil, hoog 33,
breed ~c5 dUlLll. '

NO·78
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~4, Ccità/ogus VaPl
f~o. . ',' l , !, .!,
781~en.·Boschachtig Landfchap , op de Voorgrond

p:efioffeerd met ecn woedende Leeuw, die, een
. Tyger aanvalr , fiks ,en krachtig op paneel ge-
fchilderd , door P. Guzels ; 1100g ~5; breed 2.;;
.duim,

'f) Een àangenaam Boomryk i.iapdfthap, ,~aar bi
" eenige ßoere \Vooningen, op de Voorgrond ge-

Iloffeerd met verfcheide ftaand en tustend Vee;
verder.e en Rivier en hevalligverfchiet., zonachtig
gepenceeld op doek , ,\!l de manier van A ..Klomp ;
hoog 24, breed 30 duim,

80 Twee fluks Be rgachtige Landfchappen ~,geciofreerd
met vérfch eide fQortel) van ûaand .en nistend Ve~;
waar by eenige Landlieden , plaifant op doek ge ..
Jchildèrd , door :J. 'Pati der Bert ,. ièder hoog 3 [ ;
breed ci? duim,

/

th Ren Heuvelachtig eh BoonHyk Landfchap ~ me~
diverfc be Wooningen en verfeherde PerCooneri
gelloffeerd , zeer natuurlyk op paneel , do or J.
,1'. Goyen; hoog IS, breed 23 duim,

22. Twee f1:tJk~, verbeeldende Ilecne Potten orge'.,
werkte Vaafe'n; gevtild mft verfc:hillend~ foorren:
van BJoemen., Haan dé beide op lleene Voetflu k;~,
lœn, .uirvoerig QP paneel" door S. c,n K. Hardi ..,
mé; ieder haog Iii, breed IS~ duim.

, ,

,~3Maria,' zittende iü eeri biddende ,geftalterl, zieut.
cè op de Tetkenen der Pasfif, uirvoerig op koo ..

, per behande19 .. door G. Zeegers, hoag 8}, breed·
breed 6i dUlrn~ I •

84 Een Italiaanst,h hbbg TIergaé'htig Landfchap, 111'et,
Gebonwen, Geboomten en ~truiken, op' de
VOOl~grond ziet, men verfdleide {l:aande en rus~
tende Os(en , .Wé1:lr by een ,Man, die t~gen eel~
zlttende l'ferdêr fényl1t te fpreekepi meesrei'ly k

, é~
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Séhilderyen. , i.s'
Nb.. '. ; , "'~

en krachtig op paneel gefchilderd ~ in d.~ manler
van Zwaanevetd ; hoog 16, breed ur duim.

8S Eenboetvaardige Maria Magdalena, aittende id
een Rots, uitvoerig op een Jye plaat gefchil-
derd , door G. Zeegel~i, hoog I J, breed 7
duhn.

, , "

,86 Eerr-Landfchap , op "de voorgrond nevens een
Watertje , zit eeH Herder by een Ilaande H~r~ I

derin , nevens dezelve eeu Koei cm eenige
Schaapen , zeer bevallig op paneel gefehiIde~d,
naar A. van de Velde, hoog 12, breed 10 duim,

87 In een Dorp ziet men een Huis in brand , waar
by verfcheide Perfoonèn bezig het zelve te blus ..
fen, natuurlyk op paneel gefchilderd door E.
van der Poet , hoog 14, breed 18 duim, '

88 Ee n zittend Boerinnetje met een Borrelglas \in
de hand , waar by .een Ilaande Boer, op pa ..
neel als door C. Bega, hoog Il, breed' 10
duhn.

I 89 Een .heuvelachtlg Landfchap met een ~Rivier
doorfneeceu, gefloffeert met Beeldjes en Gebou-
wen ~ uitvoerig op paneel, door O'f hi de manier
van :r Wynants, hoog Il ~, breed 141 duim.

90 Twee fiul{s plaifante: ryk gefioffeerde Winter-
gezichten aan den Rhyn, uitvoerig gepenfeelt '
op paneel, door een Hoogd uits Meester, ieder'
hoog 9" breed 12 duim. "

91 Een lVlaas..gezicht voor de St~d Dordrecht, aan
. het Hoofd ,by de Poort, ziet men verfcheide
Perfool1en en Vaartuigel1, in 't verfchiet bet
Huis te 1\:1erwe, verder ge~offeert rnßt zeile,nde
Schepen lU de manier van LI. Storle, op pa-
neel, boog 17., breed 23 dUÏIn.

(

No. 9~
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9!l Een Oude Vrouw, bynaar van vooren te zien ,

m~t een Sluijer om 't Hoofd , met gefleentens
en gaude franje verciert , omhangen met een
Mantel met Bont gevoert , krachtig en teffens 'uit-
voerig gepenfeelr op paneel als door G. Douw ;
hoog 9, breed 7 duim, ,

Cata/ogui van

93 In een Binnehuis ziet men, by een Tafel, eenige
eetende en drinkende Boeren , fiour op paneel ~
gefchilderd door B. Cuyp, hoog '2, breed 1~
duim, . .

94 Een Corps de Guarde, waar in twee Krygslieden
op de K aart Ipeelen , ~11 een ander zit by her vuur ~
np paneei , door of in de manier Val} A. Brousxer ;
hoog I 1, breed 16 duim •..

95 Een Italiaans geftoffeert Land- en Waterzichr ,
verbeeldende een Manefchyn t natuurlyk op pa ...
neel gefchilderd , door M. .A. Colkma , hoog
10, breed Il duim,

. ~
'96 In een Legertent ~iet men Holophernus flaapen ..

de t terwyl Judith het Zwaard trekt'om hem te
onthoofden , waarby een Dienstmaagd mer een

. brandende Flambouw , fiks op blik gefchilderd
door een goed Meester , hoog r r , breed 10-
duim,

/

97 Een Binnehuis , waar in verfcheide Boeren en
Böerinnen zig <1p verfchrlleude wyze verrnaaken ,
op paneel, haog CI, breed !l7 duim.

98 Een Landfchap, Hlet hoog Geboomten op de,
voorgron cl, ell eenige Bergen in 't verfchiet., waal'
by een Man met een Hond, op doek gefchllaerd,
}wog 21, breed J9 dUÏl~.

S)9 Een gefiotfeerd Landrchap· met Rl1wienen, en I

cen Watertje, be,vaJlig op doek gefcllilderd, ind~

J
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ScbJ/deryen.,
,No.

de manier van Yerboom, hoog 19, breed uS
duhn.

100 Een geftoffetll,'t Landfchap]e met dlverfche Huis-
, lieden, in 't verfchiet ecu Dorp , plalfant op

paneel gefchilderd, .

JOI Twee Iluks .. verbeeldende glaaze Flesfen ~ ge-
vuld met Bloernen , op doek gefchilderd door'J.
Denifè ,en een andere.

IO~ I~ een glaaze FIes ziet men verfcheide Bloe-
men, {bande in een fteene Nis , fiks op doek
gefchilderd ..

103 Twee fluks J een woelende Zee met Schepen ,
op paneel , en een Historieûuk , op doek.

104 Twee dito, een Bloemûuk , en een met Vogels.
beide op doek gefchilderd.

105 Twee dito aardige Voorwerpen , op doek ge.
fehilderd.,

106 Twee dito, een Chirurgyns Winkel, op pa-
neel , en een Landfchap met Beesten,. op
doek.

107 Twee fhrks Pourtrairjes , op koper gefchil ..
derd,

108 Een geff:offeert bergachtig Landfchapje , fiks
op paneel gefchilderd , in de manier, van D.
Teniers. I

,IC9 Een oud Manshoofd met een groote baard .. om-
trent \I an voeren te zien , op paneel gefchllderd ,
in de \1lani.er van Rsmbran»,

No. 111



..j! CataloguJ' van SCbiJ~eryen.
No. / I .

,J}O Twee Iluks oude Maushoofden-, .den een van
vooren , en de andere van ter zyde le .zien ,'op
paneel , in de manier van Rembrans, . I

III Een jonge Dame, ryk gekleed , .met een HerdJ. \
rinneûaf in de hand , op' paneel , in de' manier
.van Ne/feber. .

~JIl. Eenzwaarlyvig Man met een Fiool in zynhand]
. waar by een zingende Vrouw, op paneel , door
Palamedes , ' . -

1'.13 Een Ilil Water,: met Seheepen en Schulten ge!.
; . Iloffeert , fiks op paneel , -door D. Y,rryk.

114 Een Goeder Gelukzegft:er, en drie Beeren in ee.. \
( Biunehuis , beide op aneel., '

.JI ,x/1.-( Rj":kJ" "". .~(
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